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IEC 60554-1 zavedena v ČSN IEC 554-1+A1 (34 6560) Specifikace celulózových papírů pro
elektrotechnické účely. Část 1: Definice a všeobecné požadavky (obsahuje změnu A1:1983)
Informativní údaje z IEC 60317-27:2013
Mezinárodní normu IEC 60317-27 vypracovala technická komise IEC/TC 55 Vodiče pro vinutí.
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●
●
●
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nový článek obsahující obecné poznámky k vodiči pro vinutí, dříve součást rozsahu platnosti;
revize citovaných dokumentů pro IEC 60317-0-2:2013 k vysvětlení, že jejich použití je normativní;
nový 3.3, Vzhled;
změna k 4.4, Přírůstek rozměrů způsobený ovinutím papírovou páskou;
vypuštění kapitoly 22, Odolnost vůči vysoké teplotě;
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●
●
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IEC/TC 55 Vodiče pro vinutí, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen
CENELEC jako EN 60317-27:2014.
Jsou stanovena tato data:
• nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

• nejzazší datum zrušení národních norem,
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Tento dokument nahrazuje EN 60317-27:1998.
EN 60317-27:2014 obsahuje tyto významné technické změny v porovnání s EN 60317-27:1998:
●
●
●
●
●
●

nový článek obsahující obecné poznámky k vodiči pro vinutí, dříve součást rozsahu platnosti;
revize citovaných dokumentů pro EN 60317-0-2:2014 k vysvětlení, že jejich použití je normativní;
nový 3.3, Vzhled;
změna k 4.4, Přírůstek rozměrů způsobený ovinutím papírovou páskou;
vypuštění kapitoly 22, Odolnost vůči vysoké teplotě;
nová kapitola 23, Zkouška mikrotrhlin.

Tato norma se má používat spolu s EN 60317-0-2:2014.
Číslování kapitol v této normě není souvislé od kapitoly 20 do kapitoly 30 kvůli vyhrazení prostoru pro
možné budoucí požadavky na vodiče před požadavky na balení vodičů.
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.
Oznámení o schválení
Text mezinárodní normy IEC 60317-27:2013 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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Úvod
Tato část IEC 60317 je jednou částí souboru, který se zabývá izolovanými vodiči používanými pro
vinutí v elektrických zařízeních. Soubor má tři skupiny, které popisují:
1. Vodiče pro vinutí – Zkušební metody (IEC 60851);
2. Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí (IEC 60317);
3. Balení vodičů pro vinutí (IEC 60264).

1 Rozsah platnosti
Tato část IEC 60317 stanovuje požadavky na měděné vodiče pro vinutí pravoúhlého průřezu
s ovinutím papírovou páskou. Toto ovinutí se skládá ze dvou nebo více vrstev papírové pásky vinuté
ve stejném směru a je především určeno pro cívky transformátorů s olejovou náplní.
Rozsah jmenovitých rozměrů jader, na které se tato norma vztahuje, je tento:
●
●

šířka: min. 2,0 mm max. 16,0 mm;
tloušťka: min. 0,80 mm max. 5,60 mm.

Papírové pásky zahrnuté v této normě jsou omezeny na pásky stanovené v IEC 60554-1 o tloušťce
v rozmezí 25 mm až 125 mm včetně.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

